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La cinci sute de ani de la acest eveniment tulburător în istoria bisericii, Reforma 

rămâne o pricină de confuzie nu numai în cultura românească în general, dar și, 

în mod oarecum surprinzător, în spațiul protestantismului românesc. Avem de-

a face aici, desigur, cu o realitate complexă, determinată de o multitudine de 

factori care au influențat in diverse grade efectul despre care vorbeam mai sus. 

Istoriile comunităților, fie ele religioase sau de altă natură, sunt, în cele din urmă, 

suma istoriilor personale ale membrilor acestora, cu un plus reprezentat de 

dinamica raporturilor între aceste istorii și între subiecții acestora. 

1 Începuturile și criza marxistă 

Istoria religioasă a autorului acestui text începe în urmă cu circa șaizeci de ani, 

într-o mică comunitate de creștini după Evanghelie. Bunicii săi, care i-au fost 

modele în copilărie, mai ales cel pe linie maternă, fuseseră, în anii 20-30 ai 

secolului trecut, primii evanghelici în satele lor. Acolo ei au trăit excesele 

începuturilor, au fost batjocoriți de consăteni, au avut parte de bătăi crunte, 

fiind purtați din post în post de poliție, în timpul guvernării legionare și au 

supraviețuit cum au putut în perioada comunistă. 

Evanghelia predicată în adunarea1 în care se închinau părinții săi era una a 

retragerii din lume și a așteptării răbdătoare a unei salvări care avea să vină la 

revenirea iminentă a lui Cristos în slavă, pentru a-i lua la sine pe ai săi, și a-i salva 

din „această lume rea”. O asemenea credință, care lăsa prea puțin loc pentru 

preocupări care țineau de existența terestră a omului, avea puține șanse de a fi 

atrăgătoare pentru un licean. 

Așa fiind, la vârsta adolescenței, autorul s-a simțit atras mai degrabă de marxism, 

care îi părea mult mai pedestru, și mai preocupat, cel puțin în teorie, de 

                                                             
1 Din pricina alergiei lor structurale la clericalism și a eclesiologii minimaliste cu care 
operează, creștinii după Evanghelie preferă termenul „adunare” pentru a desemna 
comunitățile eclesiale locale, spre deosebire de restul confesiunilor creștine, care 
utilizează termenul generic de „biserică”. 



problemele reale ale lumii, precum sărăcia și nedreptatea, care îl interesau în 

acea perioadă a vieții în cel mai înalt grad. Fiind însă, împreună cu tatăl său, un 

ascultător avid al emisiunilor postului de radio Europa liberă, el făcea o distincție 

clară între marxismul idealist de care se simțea atras, și comunismul care era 

responsabil pentru situația precară în care se afla propria sa țară. De asemenea, 

nu rezona nicidecum cu ateismul adiacent acestei ideologii. 

Această criză nu a durat însă mai mult de câțiva ani. Înainte de a împlini vârsta 

maturității, o serie de experiențe de viață l-au făcut să pună la probă 

convingerile lui marxiste și le-a găsit lipsite de substanță. A concluzionat, deci, 

că dacă ele nu pot reprezenta o soluție la problemele lui, pretenția acestei 

filosofii de a oferi o soluție la problemele societății este lipsită de acoperire. 

2 Convertirea și întâlnirea cu fundamentalismul 

Această criză existențială a precipitat convertirea sa. A devenit apoi, prin botez, 

membru al unei mici comunități baptiste, în care a început să se implice mai cu 

seamă în activitățile grupului de tineri de acolo, al căror lider a devenit curând. 

Marxismul său idealist a lăsat locul, aproape instantaneu, unui anticomunism 

funciar, care l-au condus destul de repede la implicarea într-o mișcare de 

rezistență față de persecutarea creștinilor din România de către regimul 

comunist, ceea ce i-a atras, așa cum era de așteptat, atenția Securității.2 

Unii dintre primii săi mentori în materie de credință i-au călăuzit pașii către o 

înțelegere extrem de conservatoare, dacă nu cumva de-a dreptul 

fundamentalistă, a credinței. Pe lângă interpretarea literalistă a textului biblic, 

aceasta implica o abordare dispensaționalistă a istoriei mântuirii,3 o serie 

                                                             
2 Atunci când, după câțiva ani de încercări, a primit acces la dosarul său de urmărire 
de la Securitate, care poartă indicativul I–1065, și pe care ulterior l-a publicat integral 
pe blogul său – http://danutm.wordpress.com – autorul a descoperit că este vinovat 
în ochii autorităților comuniste de două crime majore. În primul rând, că este un 
adept al pastorului baptist Iosif Țon, care la revenirea de la studiile teologice 
efectuate la Oxford începuse o acțiune curajoasă și riscantă de protest împotriva 
persecuțiilor la care erau supuși evanghelicii de către regimul comunist, și căruia i se 
raliaseră rapid mulți dintre tinerii din aceste comunități. Iar în doilea rând că se află 
sub influența mentorului său, preotul reformat Ferenc Visky, lider al mișcării pietiste 
a betaniștilor, din cadrul comunității reformate maghiare. Feri bacsi, cum îi spuneau 
prietenii apropiați, un om cu un spirit irenic și o personalitate fascinantă, făcuse 
șapte ai de pușcărie comunistă și are privit de Securitate ca un dușman al regimului. 
3 Metodă eclectică de interpretare a Scripturii formulată în Marea Britanie de John N. 
Darby (1800-1882), părintele ramurii exclusiviste a creștinilor după Evanghelie (eng. 



întreagă de obsesii escatologice, un tricotomism4 dogmatic și multe altele 

asemenea. 

3 Salvarea prin teologie – rolul interacțiunii cu ortodoxia 

Întâlnirea cu conceptul și practica uceniciei creștine, a fost un moment de 

turnură în evoluția sa spirituală, care l-a orientat de la concentrarea pe acțiuni 

publice, prin predicare sau rezistența în fața persecuției, înspre investiția în 

formarea holistă a unui grup mic de discipoli, după modelul lui Isus Cristos. 

Contactul cu opera lui Francis A. Schaeffer – un „maestru” de care s-a despărțit 

între timp – i-a deschis ochii cu privire la responsabilitatea angajării creștine în 

sfera culturii. Această revelație personală la condus, în cele din urmă, la 

implicarea într-un proces îndelungat de formare teologică, în sensul general al 

termenului – cu accent pe hermeneutica biblică și teologică, teologie dogmatică, 

teologie și cultură, etc, și, în particular de studiere aprofundată a teologiei 

ortodoxe, tradiția care a marcat în chip hotărâtor formarea spiritualității 

românești. 

Interacțiunea cu gândirea teologică ortodoxă în general și cu aceea a Părintelui 

Dumitru Stăniloae – cel mai important teolog român, în particular, a reprezentat 

începutul unui pelerinaj spiritual și teologic care l-a condus, în cele din urmă, la 

confirmarea sa, în anul 2009, ca membru al comunității anglicane, care a 

reprezentat, și pentru el, o veritabilă via media, între tradițiile creștine istorice 

și comunitățile Reformei radicale, din care provenea el însuși. 

Iată, pe scurt, elementele principale care au marcat acest pelerinaj teologic și 

spiritual. 

                                                             

„narrow brothers”). Conform acesteia, istoria mântuirii se împarte în șapte perioade 
distincte, numite dispensații, în care Dumnezeu se raportează potrivit unor reguli 
specifice fiecărei perioade. Dispensaționaliștii sunt de obicei sioniști (susținători fără 
discriminare ai statului secular Israel, considerat ca o împlinire a profețiilor biblice) și 
preocupați în mod disproporționat de profeții și de eschatologie (vezi, 
„Dispensationalism” în Justo L Gonzales, Essential Theological Terms, Westminster 
John Knox, Louisville, Ky.) 
4 Concepție antropologică esențialistă cu privire la constituția ființei umane, ca fiind 
formată din trei părți distincte: trup, suflet și duh, fundamentată pe o interpretare 
superficială și forțată a textului 1 Tesaloniceni 5:23, precum și pe o exegeză 
defectuoasă a sensului termenilor sarkikos, psychikos, și pneumatikos, din 1 
Corinteni. 



3.1. „Cred întru unul Dumnezeu”: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt 

Desigur, toate tradițiile legitim creștine afirmă dogma Sfintei Treimi, formulată 

de Sfinții Părinți ai Bisericii în secolele IV-V. Există însă o mare diferență între 

consistența cu care este articulată triadologia și implicațiile teologice și practice 

ale acesteia în diversele tradiții creștine. Întâlnirea providențială a autorului 

acestui text cu teologia trinitară a Părintelui Stăniloae a fost o adevărată 

revelație din acest punct de vedere. 

Stăniloae nu numai că afirmă dogma Sfintei Treimi, ceea ce nu poate surprinde 

pe nimeni, dar întregul său edificiu teologic este construit pe temelia unei 

înțelegeri personaliste a Treimii. Teologia sa neopatristică nu începe, așa cum 

este cazul în teologiile sistematice vestice, cu o Prolegomene în care să 

argumenteze valoarea și autoritatea Scripturii ca sursă a cunoașterii despre 

Dumnezeu, ci, în concepția teologului ortodox român, revelația decurge în mod 

natural din existența unui Dumnezeu Treime, care nu numai că se bucură de 

comuniunea perihoretică a relației de iubire între Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ci a 

și creat, din preaplinul acestei iubiri, nu doar lumea materială, ci și ființele 

umane, purtătoare ale chipului său, cărora apoi li s-a revelat în felurite chipuri 

de-a lungul istoriei, și în chip suprem prin întruparea Fiului său Isus Cristos. 

3.2. Dinamica relației între Tradiție și Scriptură 

Mărturia acestor descoperiri de sine ale lui Dumnezeu au fost păstrate mai întâi 

în tradiția orală (gr. paradosis) și apoi aceasta a fost transpusă în scris, printr-un 

proces complex, de-a lungul multor secole, și după secole de frământări, în urma 

unui efort intens de discernere sub călăuzirea Sfântului Duh, a dat naștere în 

cele din urmă la canonul Scripturii. 

Fără înțelegerea revelației lui Dumnezeu, și procesului prin care experiența 

descoperirii de sine a divinității este receptată, transmisă în timp și în cele din 

urmă fixată în scris în textul sacru, respectul pentru Sfânta Scriptură poate 

deveni, și a devenit adesea, între creștinii conservatori, pură bibliolatrie. 

Dat fiind contextul iluminist în care au apărut evanghelicii, și dată fiind 

centralitatea Scripturii pentru aceștia („bibliocentrismul”, cum îl numește 

Bebbington), o chestiune de extremă importanță pentru revitalizarea spațiului 

eclesial evanghelic, și una de care depinde, credem noi, însăși supraviețuirea 

acestei tradiții eclesiale, este revizuirea concepției despre natura și rolul 

Scripturii, precum și a abordării hermeneutice a textul sacru în contextul 

postmodernității. Din această perspectivă, pentru autorul acestor rânduri, 



mutația de la o perspectivă individualistă în interpretarea Scripturii, prevalentă 

în mediul evanghelic, către înțelegerea rolului de comunitate hermeneutică pe 

care îl joacă Biserica, în sensul ei universal a jucat un rol decisiv în apropierea sa 

de Reforma magisterială. 

3.3. Importanța înrădăcinării istorice a credinței creștine 

Dumnezeu vorbește însă oamenilor nu doar prin Scriptură, ci și prin creație în 

general, și prin istorie în particular. Înrădăcinarea istorică a credinței creștine, 

care este esențială pentru sănătatea credinței și pentru protecția în fața 

diverselor erezii și extremisme a constituit un pas mai departe în procesul 

apropierii de anglicanism. Aprecierea și respectul pentru contribuțiile esențiale 

ale comunităților creștine istorice: formularea dogmei Sfintei Treimi, definițiile 

cristologice, canonul Scripturii, și altele asemenea, au subliniat o dată în plus 

nevoia unei revizuiri a înțelegerii rolului istoriei, cu toate contorsiunile și 

contradicțiile ei, în formarea și maturizarea diverselor comunități eclesiale. 

Crescând în contextul unor comunități ce țineau de Reforma radicală, autorul a 

căpătat foarte devreme impresia că, practic, între veacul apostolic, descris în 

textul Noului Testament, și venirea baptiștilor în România, la mijlocul secolului 

al XIX-lea, nu s-a întâmplat nimic cu adevărat semnificativ. Așa cum puteți 

observa, această concepție reducționistă excludea, prin definiție, și perioada 

Reformei însăși, de unde sugestia formulată în prima parte a acestui text, cu 

privire la percepția deformată a protestanților de limbă română referitor la 

Reformă. Vindecarea pentru a o asemenea viziune istorică îngustă nu putea veni 

decât printr-o cunoaștere mai aprofundată a istoriei bisericii, dar și a unei 

teologii coerente a istoriei. 

O consecință logică a acestei evoluții în înțelegerea importanței pe care o are 

istoria pentru credința creștină a fost adoptarea unei suspiciuni funciare față de 

„nostalgia epocii de aur”, respectiv a încercării comunităților ce provin din 

Reforma radicală de a se „întoarce la biserica primară”. În cele din urmă, refuzul 

nostalgiei de care vorbeam mai sus este o chestiune de logică elementară. În 

definitiv, Biserica primară n-a fost nicidecum o comunitate ideală (este suficient 

să citim cu atenție și fără iluzii documentele Noului Testament pentru a realiza 

acest lucru). În al doilea rând, chiar dacă aceasta ar fi fost una desăvârșită, 

condițiile care au dat naștere acelei comunități au dispărut și nu se vor mai 

întoarce niciodată. Chemarea bisericii este de a trăi realitatea credinței în 

condițiile concrete în care ea ființează la un anumit moment istoric dat și într-

un anume context specific. 



3.4. Redescoperirea Bisericii una 

Autorul are privilegiul de a se închina în prezent într-o biserică în care 

credincioșii rostesc în fiecare slujbă liturgică Crezul niceo-constantinopolitan. 

Secțiunea eclesiologică a Crezului afirmă: „Cred întru una, sfântă, catolică și 

apostolică Biserică”. Este o afirmație pe care, înțeleasă corect, cu greu ar putea-

o face cineva care crede, precum mulți dintre evanghelici, că fragmentarea 

eclesială este cumva, în mod straniu, metoda lui Dumnezeu de a răspândi 

Evanghelia. 

Nici reformatorii înșiși nu au intenționat să rupă unitatea Bisericii vizibile,5 cel 

puțin înainte de finalizarea despărțirii de catolicism, care nu le poate fi atribuită 

decât în parte. Cineva care crede că Biserica este una, așa cum afirmă Crezul, 

chiar dacă nu-și face iluzii cu privire la eventuala dispariție a confesionalismului, 

va tânji după unitatea pierdută a Bisericii vizibile, rugându-se, precum Cristos, 

„ca toți să fie una” (Ioan 17). O asemenea tânjire cu greu ar putea crește pe 

terenul eclesiologiei minimaliste promovate de majoritatea bisericilor 

evanghelice, inclusiv cele în care a fost implicat autorul acestor rânduri. Aceasta 

nu înseamnă, nicidecum, că nu există nicio speranță pentru cei care aparțin 

acestor tradiții eclesiale. Istoria personală a autorului acestui text, oricât de 

puțin importantă ar fi ea, este o dovadă în acest sens. Mutația de la eclesiologia 

minimalistă a majorității evanghelicilor la o viziune plenară a „trupului mistic al 

lui Cristos” este imposibilă însă fără o înțelegere profundă – fundamentată biblic 

și teologic – a celor patru caracteristici ale Bisericii din Crez: unicitatea ei, 

sfințenia ei esențială, universalitatea ei, și originea ei apostolică,6 chestiunea 

prea amplă pentru a fi discutată în spațiul limitat al acestui text. 

                                                             
5 Desigur, trebuie să ne amintim faptul că unitatea instituțională a Bisericii universale 
fusese deja ruptă cel puțin de trei ori mai înainte: în 341, după Consiliul de la Efes, 
odată cu schisma nestoriană, când s-a format Biserica Asiriană a Răsăritului; în 451, 
când bisericile orientale (armeană, coptă, etiopiană, siriacă și tomistă) s-au separat 
de bisericile din Răsărit și din Apus care au acceptat definițiile cristologice 
calcedoniene; și în 1054, când a avut loc Marea Schismă între bisericile ortodoxă și 
catolică. 
6 Vezi Dănuț Mănăstireanu, „The Marks of the Church in the Theology of Dumitru 
Staniloae” [Caracteristicile Bisericii in teologia lui Dumitru Staniloae], în Miroslav Volf 
et al. (eds.), First the Kingdom of God – A Festschirft in Honor of Prof. Dr. Peter 
Kuzmic, Evandeoski teoloski fakultet, Osijek, 2011, pp. 43–56. 



3.5. Valoarea perenă a liturghiei 

Revelația dată de Duhul Sfânt apostolilor Domnului cu privire la Biserică, această 

„taină a lui Dumnezeu, ascunsă de veacuri” (Coloseni 1:26) a fost transmisă în 

prima parte a veacului apostolic prin viu grai, cu alte cuvinte prin „tradiția orală” 

și a fost pusă în scris câteva decenii mai târziu, în documentele Noului Legământ. 

Memoria acestui proces istoric, ca și a aceluia care l-a precedat sub Vechiul 

Legământ iudaic, a fost păstrată în întreaga Biserică, sub diverse forme, în 

structurile liturgice ale slujbelor divine ale acesteia. 

În contrast cu cele de mai sus, tradițiile eclesiale mai noi, mai ales cele 

evanghelice, izvorâte din Reforma radicală, au împărtășit suspiciunea iluministă 

cu privire la tradiție și, implicit față de predictibilitatea structurilor liturgice ale 

Bisericii, și au „sanctificat” improvizația și caracterul impredictibil al unor 

structuri minimaliste ale slujbei eclesiale, care, conform teoriei, ar trebui să 

caracterizeze adunările eclesiale evanghelice. 

În pelerinajul teologic al autorului, clarificarea relațiilor nuanțate dintre 

Scriptură și Tradiție,7 recuperarea înrădăcinării istorice a credinței creștine, și 

redescoperirea viziunii Bisericii „una, sfântă, catolică și apostolică” l-au condus 

la o opțiune fermă pentru abordarea liturgică a închinării, specifică mai degrabă 

tradițiilor care țin de Reforma magisterială. 

3.6. Teologia sacramentală 

Ultima etapă, oarecum naturală a acestui pelerinaj spiritual al autorului, care a 

și condus la trecerea sa la anglicanism, a fost revelația dimensiunii sacramentale 

a Euharistiei. La un moment dat, la capătul acestui drum, autorul a găsit 

intolerabile formulări de genul „aceasta semnifică”, „aceasta simbolizează”, ba 

chiar „aceasta NU este”, cu referire la pâinea consacrată de slujitorii eclesiali 

înaintea împărtășirii în biserică cu trupul și sângele Domnului, despre care însuși 

Cristos spuse în noaptea instituirii „acesta este trupul meu”. 

Desigur această afirmație din evanghelii implică o distincție clară între trupul 

fizic al lui Cristos din Nazaret (cel care frângea atunci pâinea euharistică), trupul 

euharistic al Domnului (cel dat spre împărtășire), și trupul eclesial al lui Cristos 

(cel chemat să se împărtășească). Dincolo de aceasta însă, reducerea, în spirit 

zwinglian, a euharistiei la un simplu mecanism de rememorare era nu numai 

                                                             
7 Vezi Dănuț Mănăstireanu, Locul Scripturii în tradiția ortodoxă, Alma mater, Cluj, 
2006. 



imposibil de susținut în baza unei exegeze solide a textelor relevante din 

Scriptură, dar și o veritabilă degradare a sensului acestui act sacramental, ceea 

ce reprezenta o îndepărtare inacceptabilă de la sensul plenar al tradiției 

creștine. 

Pentru autor, faptul de a se putea închina într-o biserică evanghelică ce 

promovează o teologie sacramentală coerentă și solid înrădăcinată în textul 

Scripturii și în mărturia Duhului de-a lungul istoriei sacre (ceea ce numim, 

îndeobște, Tradiție) este un privilegiu și un dar pentru care nu poate mulțumi 

suficient lui Dumnezeu. 

3.7. Redescoperirea spiritualității ca tezaur al întregii Biserici 

Elementele descrise mai sus – triadologia, relația dinamică între Tradiție și 

Scriptură, înrădăcinarea istorică a credinței, viziunea Bisericii una, valoarea 

liturghiei și înțelegerea sacramentală a închinării – au conturat pentru autor o 

nouă viziune asupra spiritualității creștine, care trece mult dincolo de practicile 

spirituale obișnuite ale comunităților evanghelice, reduse adesea la lectura 

privată regulată a Sfintei Scripturi, rugăciune, cântare, dărnicie, și altele 

asemenea. 

Acest „mult dincolo” înseamnă nu numai încorporarea în practicarea evlaviei 

creștine personale a diverselor discipline spirituale și formarea sub îndrumarea 

unui maestru sau director spiritual, ci și eliberarea de dualismul care reduce 

spiritualitatea la religiozitate și implicare eclesială. 

Poate că cea mai importantă descoperire din cadrul acestui pelerinaj spiritual, 

de la Reforma radicală către Reforma magisterială a fost înțelegerea holistă a 

spiritualității – definită drept creșterea permanentă în comuniunea cu 

Dumnezeu, prin Cristos și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Potrivit acestei viziuni 

integraliste a umblării cu Dumnezeu, spiritualitatea are de-a face cu toate 

dimensiunile existenței – personală, socială, culturală, economică, relațională 

etc. – și are ca rezultat transformarea permanentă a creștinului în asemănare cu 

Cristos. 

4. De ce sunt protestant și nu ortodox? 

Am fost întrebat adesea cum este posibil să am o înțelegere și apreciere 

profundă pentru tezaurul spiritualității răsăritene și să nu devin totuși ortodox. 

Răspunsul la această întrebare nu este unul foarte simplu de rostit și riscă să 



deranjeze, oricât de satisfăcător ar fi el pentru mine. Simplu spus răspunsul este 

„pentru că structural sunt un protestant”. Iată de ce cred asta. 

Nu am fost niciodată impresionat de pretenția ortodoxă exclusivistă potrivit 

căreia Biserica ortodoxă este singura biserică adevărată. Și nu cred lucrul aceste 

nici despre Biserica anglicană, ori despre Biserica catolică sau oricare alta. 

Nu pot înțelege de ce o liturghie conturată în esența ei în secolul al IV-lea, în 

special pentru contexte monastice, și care calchiază în mare măsură ritualul de 

la curtea împăratului bizantin trebuie să rămână neschimbată secole întregi 

după ce condițiile care i-au dat naștere au dispărut. 

Nu rezonez nicicum cu conservatorismul funciar care domină ortodoxia. Nu cred 

că ceva care este vechi este necesarmente mai bun decât ceva nou. Valoarea 

unui lucru sau altul trebuie evaluată în sine, nu în raport cu vechimea acestuia. 

Finalmente, cea mai mare pricină de poticnire o reprezintă faptul că o teologie 

profundă și complexă a comunității așa cum este cea ortodoxă, dă naștere, de 

multe ori, la nivel local, la expresii absolut jalnice de comuniune eclesială. Spre 

deosebire de comunitățile evanghelice, a căror teologie eclesială este simplistă, 

dar în ciuda acestei realități, membrii acestor comunități trăiesc comuniunea 

creștină la un nivel mult mai înalt decât cele mai multe comunități ortodoxe pe 

care le cunosc.  

În lumina acestei evoluții, pot pune că în acest moment al umblării mele cu 

Dumnezeu mă simt confortabil cu identitatea mea eclesială de anglican 

răsăritean, sacramental (eng. high church), (post)evanghelic și 

(post)conservator. Dacă această descriere vi se pare confuză, vă voi da dreptate, 

dar vă voi încuraja spunându-vă că persoana din spatele etichetei este și mai 

greu de definit. 

5. Quo vadis? – Credo in unam sanctam… 

Ajunși în acest punct al pelerinajului nostru spiritual, ne putem întreba, pe bună 

dreptate, „încotro” și „ce anume ne poate rezerva viitorul”? Desigur, nimeni nu 

poate ști cu siguranță, dar trecutul și prezentul ne pot oferi câteva sugestii. Voi 

aduna aceste sugestii sub trei etichete: ecumenism, contextualizare, și holism. 

5.1 Un ecumenism al Duhului 

Ecumenismul este una dintre valorile personale centrale pentru autorul textului 

de față și unul dintre motivele care-l fac impopular și suspect, atât în spațiul 

evanghelic, cât și în cel ortodox. Trăim de fapt vremuri de reală criză a 



ecumenismului. Acesta nu numai că este contestat de „talibanii” 

fundamentaliști, sectari și exclusiviști din toate tradițiile creștine, dar este pus 

sub semnul întrebării de înșiși cei care i s-au dedicat trup și suflet. Pentru aceștia 

din urmă, ecumenismul instituțional și birocratic promovat de Consiliul Mondial 

al Bisericilor (WCC) este un eșec total. Și pe bună dreptate. Încercarea acestui 

organism de a realiza refacerea unității instituționale a bisericii la „cel mai mic 

numitor comun” a echivalat, de cele mai multe ori, cu promovarea unor 

compromisuri dogmatice inacceptabile și a unei agende liberale desuete. Așa 

fiind, nu de puține ori, spre surprinderea reciprocă, ortodocșii și evanghelicii au 

descoperit ca se află de aceeași parte a baricadei, în promovarea respectului 

pentru dogmele istorice centrale ale Bisericii. 

Pe de altă parte, a devenit evident pentru tot mai mulți, că confesionalismul – 

una dintre „binecuvântările” Reformei, probabil nu va dispărea niciodată, de 

această parte a eternității. Așa fiind, accentul în ecumenism ar trebui să fie mai 

puțin pe încercarea unor apropieri dogmatice prin dialog ecumenic între 

diversele tradiții creștine, și mai mult pe cunoașterea reciprocă și pe colaborarea 

în misiune și slujire socială. 

Ceea ce încercăm noi să promovăm este un „ecumenism al spiritului”, bazat pe 

convingerea că toți cei care sunt cu adevărat ai lui Cristos și împărtășesc 

dogmele afirmate de Crezul creștin, sunt surori și frați în Cristos, și pot lucra 

împreună pentru a împlinirea rugăciunii domnești care spune „vie împărăția ta”. 

5.2 Așezarea în istorie 

Comunitățile creștine conservatoare au un talent special în a identifica dușmani 

predilecți cu care să se lupte, în fiecare perioadă istorică. În anii 70 ai secolului 

trecut, pentru Francis Schaeffer, arhi-dușmanul credinței creștine era 

existențialismul. Această „modă” a dispărut destul de repede, lăsând locul 

identificării altor presupuși vrăjmași ai credinței: mișcarea New Age, feminismul, 

corectitudinea politică, postmodernitatea și, în sfârșit homosexualitatea au 

devenit rând pe rând, caii de bătaie ai apologeților creștini mai mult sau mai 

puțin inspirați. 

Concentrarea asupra unor reali sau presupuși vrăjmași din afară a făcut însă ca 

creștinii să devină de fapt mult mai vulnerabili la vrăjmașii dinăuntru, la ceea ce 

Scriptura numește „duhul veacului acestuia”. Astfel creștinii contemporani par 

să fie la fel de vulnerabili ca alții la divorț, la infidelitate maritală, la consumism, 

la lipsa de speranță. 



Partea pozitivă a acestor „obsesii”, dacă cumva există vreuna, ar putea fi aceea 

că ele vădesc dorința de angajare cu întrebările care preocupă omul 

contemporan. Nu cunosc însă multe persoane care să fi fost convinse să adere 

la credința creștină ca urmare a confruntării cu asemenea șarje apologetice. 

Poate că cea mai potrivită „apărare” a credinței creștine pentru vremurile pe 

care le trăim în prezent este autenticitatea trăirii creștine și caracterul nostru 

modelat de Duhul Sfânt după asemănarea lui Cristos. 

5.3 Chemare la o spiritualitate holistă și angajată social 

Spiritualitatea creștină autentică refuză mistica anistorică și asocială, ca și 

dualismul material-spiritual sau sacru-profan care au dominat gândirea și 

practica creștinilor de-a lungul secolelor, sub influență neoplatonică. 

Ucenicia creștină, la care este chemat fiecare urmaș al lui Cristos, se referă la 

toate domeniile vieții, nu doar la sfera religioasă a existenței. Acesta este un 

adevăr care nu se impune ca o auto-evidență, ci trebuie descoperit prin urmarea 

unui maestru, prin formare și, în cele din urmă, prin angajarea într-un pelerinaj 

al credinței care va continua probabil și de cealaltă parte a eternității. 

Aceasta este o chemare înaltă, și protestanții români au privilegiul ca, alături de 

ceilalți creștini de aici, să o ilustreze prin viețile lor, în contextul în care 

providența a găsit cu cale să-i așeze, pentru gloria lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și 

Sfântul Duh. 


